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Podrobné programy zájezdů na stranách 84-89 najdete na
www.zajezdyproskoly.cz
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Zájezdy do parlamentů a institucí EU

Brusel s návštěvou EP

Strasbourg s návštěvou EP

Berlín s návštěvou parlamentu

Parlamenty na Dunaji

Švýcarský parlament

č.zájezdu: 7521

č.zájezdu: 4081

č.zájezdu: 5007

č.zájezdu: 6046

č.zájezdu: 7001

Čtyřdenní zájezd do Lucemburku a Belgie s návštěvou Evropského parlamentu 
v Bruselu. Cena zahrnuje dva noclehy se snídaní, dopravu, průvodce, zábavně-
vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

Dvoudenní návštěva Strasbourgu a okolí s návštěvou Evropského parlamentu. 
Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v hotelu Premiere Classe po třech osobách 
na pokoji, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní 
pojištění.

Dvoudenní výlet do Berlína s návštěvou německého parlamentu. Cena zahrnuje 
jeden nocleh se snídaní ve 3* hotelu, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací bro-
žuru, komplexní cestovní pojištění.

Čtyřdenní zájezd do Rakouska a Maďarska s návštěvou parlamentů ve Vídni a 
Budapešti. Cena zahrnuje tři noclehy se snídaní v mládežnickém hostelu ve ví-
celůžkových pokojích, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní 
cestovní pojištění.

Čtyřdenní zájezd do Švýcarska s návštěvou švýcarského parlamentu v Bernu. Cena 
zahrnuje jeden nocleh se snídaní v mládežnické ubytovně, dopravu, průvodce, zá-
bavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

cena: 5.900,- Kč

cena: 3.100,- Kč

cena: 2.700,- Kč

cena: 5.400,- Kč

cena: 4.100,- Kč
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Zájezdy s tematikou holocaustu a II. světové války

Berlín a II. světová válka

Mnichov, Dachau, Norimberk

KZ Flossenbürg a Norimberské procesy

KZ Mauthausen a Orlí hnízdo

Bitva o Británii

Normandie - po stopách válek

č.zájezdu: 5003

č.zájezdu: 5013

č.zájezdu: 5016

č.zájezdu: 6010

č.zájezdu: 2086

č.zájezdu: 4057

Třídenní návštěva Berlína s prohlídkou bývalého koncentračního tábora Sachsen-
hausen, zámku Cecilienhof, kde se r. 1945 konala Postupimská konference, a dal-
ších míst spjatých s II. sv. válkou. Cena zahrnuje dva noclehy se snídaní v 3* hotelu, 
dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění. 

Dvoudenní výlet do Mnichova a Norimberku s návštěvou bývalého koncentrační-
ho tábora Dachau. Cena zahrnuje nocleh se snídaní v mládežnickém hostelu ve ví-
celůžkových pokojích, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní 
cestovní pojištění.

Dvoudenní výlet do bývalého koncentračního tábora Flossenbürg a do Norimber-
ku s návštěvou Justičního paláce, ve kterém se konaly procesy s předními váleč-
nými zločinci II. světové války. Cena zahrnuje nocleh se snídaní v mládežnickém 
hostelu ve vícelůžkových pokojích, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožu-
ru, komplexní cestovní pojištění.

Dvoudenní zájezd s návštěvou bývalého koncentračního tábora Mauthausen-Gu-
sen nedaleko Lince a prohlídkou Hitlerova letního sídla Kehlsteinhaus poblíž měs-
tečka Berchtesgaden. Cena zahrnuje nocleh se snídaní v mládežnickém hostelu ve 
vícelůžkových pokojích, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplex-
ní cestovní pojištění. 

Šestidenní zájezd do Anglie s návštěvou míst spjatých s II. sv. válkou. Nechybí hrad 
v Doveru, letecké muzeum v Duxfordu, americký vojenský hřbitov Madingley nebo 
návštěva Imperial War Museum v Londýně. Cena zahrnuje jeden nocleh v hotelu 
F1, dva noclehy s plnou penzí v hostitelských rodinách, dopravu, trajekt, průvodce, 
zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

Sedmidenní zájezd po stopách světových válek. Vylodění v Normandii, místa při-
pomínající boje u Verdunu, město Ypres nechvalně proslavené použitím bojového 
plynu během I. světové války. Cena zahrnuje čtyři noclehy se snídaní v hotelu Pre-
miere Classe po třech osobách na pokoji, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací 
brožuru, komplexní cestovní pojištění.

cena: 4.200,- Kč

cena: 8.400,- Kč

cena: 2.900,- Kč

cena: 2.600,- Kč

cena: 2.700,- Kč

cena: 7.900,- Kč
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Zájezdy s technickým zaměřením

Londýn - sedm divů techniky

Paříž - po stopách vědy a techniky

Za technikou do Berlína a Braniborska

Technická nej města Vídně

Vodní dílo Kaprun a Salzburg

Švýcarsko s návštěvou CERNu

č.zájezdu: 2087

č.zájezdu: 4009

č.zájezdu: 5009

č.zájezdu: 6005

č.zájezdu: 6017

č.zájezdu: 7009

Pětidenní zájezd do Londýna s návštěvou Tower Bridge Exhibition, zastavením 
u bariér na Temži, prohlídkou vědecko-technického muzea, procházkou mezi nej-
modernějšími stavbami Londýna a také jízdou na London Eye. Cena zahrnuje dva 
noclehy s plnou penzí v hostitelských rodinách, dopravu, trajekt, průvodce, zábav-
ně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

Pětidenní zájezd do Paříže s prohlídkou nejznámějších pařížských památek dopl-
něnou o návštěvu úchvatného parku Parc de Villette, muzea letectví nebo třeba 
muzea Marie Curie-Sklodowské. Cena zahrnuje dva noclehy se snídaní v hotelu 
Premiere Classe po třech osobách na pokoji, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělá-
vací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

Třídenní zájezd s návštěvou technických pozoruhodností Berlína a Braniborska. 
Mezi nejzajímavější atrakce patří návštěva filmových studií Babelsberg, Olympij-
ského stadionu nebo závodní dráhy Lausitzerring. Cena zahrnuje dva noclehy se 
snídaní v 3* hotelu, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní 
cestovní pojištění. 

Dvoudenní výlet do Vídně obohacený o návštěvu technického muzea a meziná-
rodního letiště. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v mládežnickém hostelu ve 
vícelůžkových pokojích, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplex-
ní cestovní pojištění. 

Dvoudenní výlet s návštěvou Salzburgu a podrobnou prohlídkou vodní elektrárny 
Kaprun, komplexu dvou vysokohorských přehradních nádrží s překrásnými výhledy 
na okolní hory. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v mládežnickém hostelu ve 
vícelůžkových pokojích, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplex-
ní cestovní pojištění. 

Čtyřdenní zájezd do Švýcarska s exkurzí do věhlasného výzkumného střediska Ev-
ropské organizace pro jaderný výzkum. Mimo to návštěva Bernu, Ženevy a ochut-
návka švýcarské čokolády. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v hotelu Premi-
ere Classe po třech osobách na pokoji, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací 
brožuru, komplexní cestovní pojištění. 

cena: 6.800,- Kč

cena: 5.800,- Kč

cena: 4.200,- Kč

cena: 2.400,- Kč

cena: 2.800,- Kč

cena: 4.200,- Kč

© Detlef A. Hecht

© CERN 2009
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Zájezdy za zábavou - zábavní parky, koupání

Londýn, Windsor, Legoland

Paříž, Disneyland

Berlín a Tropical Islands

Mnichov a Legoland

Europa Park a Strasbourg

Gardaland

č.zájezdu: 2088

č.zájezdu: 4004

č.zájezdu: 5004

č.zájezdu: 5011

č.zájezdu: 5041

č.zájezdu: 4511

Pětidenní zájezd do Londýna a Windsoru s jízdou na London Eye a návštěvou 
zábavního parku Legoland Windsor. Cena zahrnuje dva noclehy s plnou penzí 
v hostitelských rodinách, dopravu, trajekt, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, 
komplexní cestovní pojištění.

Čtyřdenní zájezd do Paříže s celodenní prohlídkou Paříže a návštěvou Disneylandu. 
Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v hotelu Premiere Classe po třech osobách 
na pokoji, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní 
pojištění. 

Dvoudenní výlet do Berlína a jedinečného akvaparku Tropical Islands. Cena za-
hrnuje jeden nocleh se snídaní v hotelu, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací 
brožuru, komplexní cestovní pojištění.

Dvoudenní výlet do Mnichova a zábavního parku Legoland Deutschland. Cena za-
hrnuje jeden nocleh se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích, 
dopravu, vstupné do parku Legoland, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, kom-
plexní cestovní pojištění.

Dvoudenní výlet do Strasbourgu a největšího německého zábavního parku Europa 
Park. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v hotelu Premiere Classe po třech 
osobách na pokoji, dopravu, vstupné do parku Europa Park, průvodce, zábavně-
vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění. 

Čtyřdenní zájezd do Itálie s návštěvou Verony a zábavního parku Gardaland. Cena 
zahrnuje jeden nocleh se snídaní v mládežnickém hostelu ve dvou- až čtyřlůž-
kových pokojích, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní 
cestovní pojištění.

cena: 6.900,- Kč

cena: 3.700,- Kč

cena: 4.400,- Kč

cena: 2.700,- Kč

cena: 3.100,- Kč

cena: 4.900,- Kč
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Zájezdy do evropských automobilek

Automobilka MINI

AUDI Ingolstadt a BMW Mnichov

Hockenheimring, Porsche, Sinsheim

Motorenwerk Steyr a BMW Mnichov      

Peugeot Sochaux a muzeum v Mulhouse

Automobilky Itálie                   

č.zájezdu: 2089

č.zájezdu: 5051

č.zájezdu: 5052

č.zájezdu: 6050

č.zájezdu: 4080

č.zájezdu: 4507

Pětidenní zájezd s návštěvou továrny na výrobu MINI Cooperů u Oxfordu a Mu-
seum of Transport v Londýně. Cena zahrnuje dva noclehy s plnou penzí v hostitel-
ských rodinách, dopravu, trajekt, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplex-
ní cestovní pojištění.

Dvoudenní výlet do Mnichova a Ingolstadtu s prohlídkou návštěvnického centra 
BMW Welt Mnichov a komplexu manufaktury Audi Ingolstadt. Cena zahrnuje je-
den nocleh se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích, dopra-
vu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění. 

Třídenní výlet pro fanoušky rychlých automobilů s návštěvou závodního okruhu F1. 
Cena zahrnuje dva noclehy se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových 
pokojích, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní po-
jištění.

Dvoudenní výlet do Lince s prohlídkou továrny automobilky BMW Motorenwerk 
Steyr a návštěvnického centra BMW Welt Mnichov. Cena zahrnuje jeden nocleh 
se snídaní v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích, dopravu, průvodce, 
zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

Čtyřdenní zájezd do Alsaska s návštěvou automobilového komplexu Peugeot So-
chaux a největšího automobilového muzea na světě Cité de l´Automobile ve měs-
tě Mulhouse. Cena zahrnuje nocleh se snídaní v hotelu Premiere Classe po třech 
osobách na pokoji, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní 
cestovní pojištění.

Čtyřdenní zájezd do Verony, Ferrary a automobilových komplexů Ferrari v Mara-
nellu a Lamborghini v Modeně s příjemnou relaxací u moře. Cena zahrnuje jeden 
nocleh se snídaní v hotelu ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích s vlastním soc. pří-
slušenstvím, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní 
pojištění.

cena: 7.100,- Kč

cena: 2.800,- Kč

cena: 4.500,- Kč

cena: 2.700,- Kč

cena: 3.600,- Kč

cena: 4.200,- Kč
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Zájezdy za uměním - návštěvy evropských galerií
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Za uměním do Londýna

Jižní Francie - po stopách malířů

Za uměním do Mnichova

Za uměním do Vídně

Florencie - zrození renesance

Katalánské inspirace

č.zájezdu: 2004

č.zájezdu: 4034

č.zájezdu: 5012

č.zájezdu: 6002

č.zájezdu: 4504

č.zájezdu: 9003

Pětidenní zájezd do věhlasných galerií a muzeí v královské metropoli - Národní 
galerie, Britské muzeum, Tate Modern, V&A a další. Cena zahrnuje dva noclehy 
v hostitelských rodinách s plnou penzí, dopravu, trajekt, průvodce, zábavně-vzdě-
lávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

Šestidenní zájezd do Francie po stopách slavných malířů. Cena zahrnuje tři 
noclehy se snídaní v hotelu Premiere Classe po třech osobách na pokoji, do-
pravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

Dvoudenní zájezd do Mnichova s prohlídkou galerií Alte a Neue Pinakothek, Len-
bachhaus a dalších zajímavostí města. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní 
v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích, dopravu, průvodce, zábavně-
vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

Dvoudenní výlet do Vídně s návštěvou Kunsthistorisches Museum, Museumsquar-
tier a dalších galerií či uměleckých objektů. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní 
v mládežnickém hostelu ve vícelůžkových pokojích, dopravu, průvodce, zábavně-
vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění. 

Šestidenní zájezd do Florencie a okolí s prohlídkou nejvýznamnějších gotických 
i renesančních památek včetně návštěvy Galerie degli Uffizi. Cena zahrnuje tři noc-
lehy se snídaní v hotelu ve dvou- až čtyřlůžkových pokojích, dopravu, průvodce, 
zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní pojištění.

Šestidenní zájezd s návštěvou nejznámějších míst spojených s působením a tvor-
bou Salvadora Dalího a Antoni Gaudího. Cena zahrnuje tři noclehy s polopenzí 
v hotelu, dopravu, průvodce, zábavně-vzdělávací brožuru, komplexní cestovní po-
jištění.

cena: 6.800,- Kč

cena: 7.700,- Kč

cena: 2.800,- Kč

cena: 2.400,- Kč

cena: 7.100,- Kč

cena: 8.300,- Kč
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Adventní zájezdy

Adventní Londýn

Adventní Paříž - město světel

Adventní Budapešť

Adventní Vídeň

Adventní Berlín s tropickým rájem

Jednodenní adventní zájezdy

č.zájezdu: 2077

č.zájezdu: 4077

č.zájezdu: 8577

č.zájezdu: 6077

č.zájezdu: 5077

Pětidenní zájezd do Londýna s jízdou na London Eye, prohlídkou muzea vosko-
vých figurín Madame Tussauds a návštěvou vánočních stánků Winter Wonderland. 
Cena zahrnuje dva noclehy s plnou penzí v hostitelských rodinách, dopravu, tra-
jekt, průvodce, pestrý informační materiál, komplexní cestovní pojištění.

Čtyřdenní zájezd do Paříže s prohlídkou nejznámějších památek, plavbou po řece 
Seině a návštěvou nejpůsobivějších pařížských adventních trhů. Cena zahrnuje je-
den nocleh se snídaní v hotelu Premiere Classe po třech osobách na pokoji, dopra-
vu, průvodce, pestrý informační materiál, komplexní cestovní pojištění.

Dvoudenní výlet do Budapešti s návštěvou adventních trhů a závěrečnou relaxací 
v největším evropském aquaparku Aquaworld Budapešť či návštěvou deštného 
Tropicária. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v mládežnickém hostelu, dopra-
vu, průvodce, pestrý informační materiál, komplexní cestovní pojištění.

Dvoudenní výlet do Vídně s návštěvou zámku Schönbrunn a prohlídkou proslulých 
vánočních trhů.  Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v mládežnickém hostelu, 
dopravu, průvodce, pestrý informační materiál, komplexní cestovní pojištění.

Dvoudenní výlet do Berlína s návštěvou adventních trhů a jedinečného relaxač-
ního komplexu Tropical Islands. Cena zahrnuje jeden nocleh se snídaní v hotelu, 
dopravu, průvodce, pestrý informační materiál, komplexní cestovní pojištění.

Drážďany, Norimberk, Mnichov, Regensburg, Salzburg, Rothenburg ob der Tauber, 
Pasov, Linz, Bratislava… Kompletní seznam s programy na www

cena: 6.300,- Kč

cena od: 620,- Kč

cena: 4.300,- Kč

cena: 2.500,- Kč

cena: 2.300,- Kč

cena: 2.700,- Kč


